Algemene voorwaarden
• Brauw Amsterdam zal u altijd informeren of uw huidtype geschikt is voor microblading, echter kunnen wij u geen garanties geven.

Wanneer het pigment na 6 weken na de nabehandeling nog niet goed gepakt heeft, kunt u altijd in overleg een extra nabehandeling
binnen 3 maanden (75,00 euro) boeken. Wij zullen u dan van advies voorzien of wij denken dat dit effectief zal zijn. Wij geven echter
geen geld terug na een microblading behandeling.

• Het is niet toegestaan een afspraak te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van

Brauw Amsterdam. Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke foto’s van uw wenkbrauwen mailen naar info@brauwamsterdam.nl. Zorg
dan dat u duidelijke en scherpe foto’s stuurt.

• De nabehandeling dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. Zorg ervoor dat u de
nabehandeling op tijd inboekt i.v.m. de volle agenda van Brauw Amsterdam.

• Voor het boeken van een “nieuwe microblading behandeling” en een “touch-up voor nieuwe klanten” dient een aanbetaling van €75,te worden voldaan.

• Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven via de mail of per telefoon. Als u zonder bericht
niet komt opdagen voor uw behandeling dan kan de aanbetaling van 75,00 euro niet worden teruggevorderd.

• Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits ten minste 24 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt.

Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak
gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden.

• Het is aan de klant om zich zoveel mogelijk in te lezen over microblading en eventuele risico’s. Brauw Amsterdam heeft alle
informatie over de behandeling vermeld op de website en gaat ervan uit dat de klant dit zorgvuldig doorneemt alvorens de
behandeling gaat plaats vinden.

